
Upozornenie: 
S investíciou do produktu ČSOB Invest Garant je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Tento dokument slúži len ako 
informácia o podkladovom aktíve investičného životného poistenia ČSOB Invest Garant. Informácie zverejnené v tomto dokumente netvoria ponuku 
na uzatvorenie zmluvy na kúpu, predaj KBC Multisafe Euro Dollar 1, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná ponuka na investovanie 
podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.  

 

ČSOB Invest Garant XXX. – Dolárová príležitos ť 
 
 

Upisovacie obdobie od 4.1.2010 do 27.1.2010 
 
 
 

 
 
Zarobte na nízkom dolári! Investujte teraz a získaj te na potenciálnom oživení tejto meny. 
 

 
 

V poradí 30. emisia naviazaná na zaistený fond KBC Multisafe Euro Dollar 1  Vám zabezpečí: 
 

• 100 % spoluú časť na náraste hodnoty  investičného podielu, maximálne však vo výške 50% 
 

• 100 % ochranu vloženého kapitálu  pri splatnosti* 
 

* bez alokačného poplatku a bez poistného za trvalé telesné poškodenie následkom úrazu 
 

 
Výmenný kurz amerického dolára voči euru za posledných niekoľko rokov výrazne oslabil. Hlavným dôvodom boli 
nízke úrokové sadzby v USA a politika lacných peňazí. Americká ekonomika však ukázala vysokú flexibilitu a rýchlo 
reagovala na stimuly americkej vlády a centrálnej banky. Americká centrálna banka bude v priebehu budúceho roka 
pravdepodobne zvyšovať úrokové sadzby. Keďže rast americkej ekonomiky predbieha rast EÚ, v dlhodobom 
horizonte očakávame posilňovanie amerického dolára!  
 

POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 30. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT 
 
Názov  KBC Multisafe Euro Dollar 1    
  

ISIN BE0949012612 
 

Doba splatnosti  27.2.2015  
 

Podkladové aktívum  vývoj výmenného kurzu amerického dolára (USD) vo či euru (EUR)   
 

Denominácia  USD  
Spoluú časť (Participácia)  100% na raste podkladového aktíva, zároveň platí, že celkový výnos  je ohraničený 

maximálnym výnosom 50% za celé obdobie (8,33% p.a.)  
Pri splatnosti  Výška nominálnej hodnoty podielu navýšená o zhodnotenie fondu (bez alokačného 

poplatku) 

Počiato čná hodnota   Priemerná hodnota výmenného kurzu amerického dolára voči euru počas prvých 
podkladového aktíva   desiatich dní ocenenia počínajúc 2. februárom 2010 (vrátane tohto dňa) 
 

Konečná hodnota   Priemerná hodnota výmenného kurzu amerického dolára voči euru k poslednému 
podkladového aktíva   dňu ocenenia počas posledných 6 mesiacov pred splatnosťou (od augusta 2014    
 do januára 2015). 
Investi čná politika   Zhodnotenie fondu realizované ku dňu splatnosti závisí od: 

a) vývoja výmenného kurzu amerického dolára voči euru 
b) spoluúčasti (participácii) na posilňovaní amerického dolára voči euru 

Minimálna investícia 1 000 USD 
Začiatok poistenia 27.2.2010 
Koniec poistenia 27.2.2015 
Upisovacie obdobie 4.1.2010 - 27.1.2010 


